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ART. 34 
Atribuții ale BAAR în calitate de centru de informare 

    (1) În calitate de centru de informare, BAAR are următoarele atribuții: 
    a) furnizează, la solicitarea persoanelor prejudiciate sau a centrelor de informare din 
celelalte state semnatare ale Acordului cu privire la schimbul de informații între centrele de 
informare, date privind: 
    (i) numele și adresa asigurătorului RCA pentru vehiculul condus de vinovatul de 
producerea accidentului; 
    (ii) numele și adresa reprezentantului de despăgubiri al asigurătorului RCA, emitent al 
contractului RCA pentru vehiculul condus de către conducătorul auto vinovat de 
producerea accidentului, în statul de reședință al persoanei prejudiciate; 
    (iii) numărul contractului RCA; 
    (iv) numele și adresa organismului autorizat să primească și să soluționeze cererile de 
despăgubire în statul de reședință al persoanei prejudiciate, pentru vehiculul condus de 
către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului sau pentru cazul în care 
persoana proprietară a vehiculului respectiv beneficiază de derogare de la obligativitatea 
încheierii contractului RCA; 
    b) furnizează, la solicitarea persoanelor prejudiciate care prezintă un interes legitim, 
numele și adresa proprietarului, ale conducătorului obișnuit sau ale utilizatorului vehiculului 
condus de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului; aceste date se pot 
solicita de persoana prejudiciată în mod direct sau prin intermediul centrului de informare 
din statul său de reședință; dovada existenței interesului legitim este în sarcina celui care 
face solicitarea; furnizarea acestor date se face în conformitate cu prevederile legislației 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

ORDIN Nr. 1 din  4 martie 2008 
pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecție a victimelor 

străzii 
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CAPITOLUL III 
Atribuțiile Fondului în calitate de centru de informare 

    ART. 14 
    În vederea îndeplinirii atribuțiilor de centru de informare, Fondul are acces nelimitat 
pentru consultarea bazei de date CEDAM, administrată de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor. 



    ART. 15 
    (1) În calitate de centru de informare, Fondul are următoarele atribuții: 
    a) să furnizeze, la solicitarea persoanelor păgubite sau a centrelor de informare din 
celelalte state semnatare ale Acordului cu privire la schimbul de informații între centrele de 
informare, conform art. 5 din Directiva 2000/26/CE, date privind: 
    - numele și adresa societății de asigurare a vehiculului vinovat de producerea 
accidentului; 
    - numele și adresa reprezentantului de despăgubiri al societății de asigurare a 
vehiculului vinovat de producerea accidentului în statul de reședință al persoanei păgubite; 
    - numărul poliței de asigurare; 
    - numele și adresa organismului autorizat să primească și să soluționeze cererile de 
despăgubire în statul de reședință al persoanei păgubite, pentru vehiculele vinovate de 
producerea accidentului sau persoanele proprietare ale vehiculelor respective, în cazul în 
care beneficiază de derogare de la obligativitatea încheierii asigurării R.C.A.; 
    b) să furnizeze, la solicitarea persoanelor păgubite care prezintă un interes legitim, 
numele și adresa proprietarului, ale conducătorului obișnuit sau ale utilizatorului vehiculului 
vinovat de producerea accidentului. Aceste date se pot solicita de persoana păgubită în 
mod direct sau prin intermediul centrului de informare din statul său de reședință. Dovada 
existenței interesului legitim este în sarcina celui care face solicitarea. Furnizarea acestor 
date se face în conformitate cu prevederile legislației privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date. 
    (2) Persoanele interesate sau centrele de informare din celelalte state semnatare ale 
acordului menționat la alin. (1) lit. a) pot solicita datele prevăzute la alin. (1) și Fondul este 
obligat să le furnizeze în termen de 7 ani de la data producerii accidentului. 
    ART. 16 
    Fondul va furniza datele prevăzute la art. 15 în oricare dintre următoarele situații: 
    a) accidentul de vehicul s-a produs pe teritoriul României, de un vehicul care are locul 
obișnuit de staționare în România și partea sau părțile păgubite sunt persoane fizice, 
juridice ori rezidenți din România sau din statele Spațiului Economic European; pentru 
rezidenții din alte state, informațiile se furnizează doar în baza unor acorduri bilaterale; 
    b) accidentul de vehicul s-a produs pe teritoriul unui stat al cărui Birou național a aderat 
la Sistemul Carte Verde, altul decât România, de un vehicul care are locul obișnuit de 
staționare în România și persoanele păgubite sunt persoane fizice sau juridice române ori 
rezidenți din România sau din statele Spațiului Economic European; pentru rezidenții din 
alte state, informațiile se furnizează doar în baza unor acorduri bilaterale; 
    c) accidentul de vehicul s-a produs pe teritoriul unui stat al cărui Birou național a aderat 
la Sistemul Carte Verde, altul decât România, de un vehicul dintr-un stat din Spațiul 
Economic European și persoanele păgubite sunt persoane fizice sau juridice române ori 
rezidenți din România. 
    ART. 17 
    (1) Solicitarea pentru furnizarea datelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) se formulează 
în limba română, engleză, franceză sau germană și se transmite Fondului prin telefon, fax 
ori e-mail. În solicitare se vor indica numărul de înmatriculare al vehiculului vinovat de 
producerea accidentului, precum și orice alte informații care să permită identificarea 
statului în care acesta are locul obișnuit de staționare, data și locul producerii accidentului, 
statul de rezidență al persoanei/persoanelor prejudiciate. 
    (2) Solicitarea pentru furnizarea datelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) se formulează 
în limba română, engleză, franceză sau germană și se transmite Fondului prin poștă. În 
solicitare se vor indica numărul de înmatriculare al vehiculului vinovat de producerea 
accidentului, precum și orice alte informații care să permită identificarea statului în care 
acesta are locul obișnuit de staționare, data și locul producerii accidentului, statul de 
rezidență al persoanei/persoanelor prejudiciate, precum și dovada interesului legitim al 



acestora pentru obținerea informațiilor solicitate. Dacă nu se face dovada interesului 
legitim, Fondul va informa solicitantul că se află în imposibilitate de a furniza informațiile 
solicitate. 
    ART. 18 
    (1) Fondul nu este responsabil pentru furnizarea informațiilor incomplete sau eronate 
obținute de la alte entități. 
    (2) Dacă informațiile solicitate sunt direct accesibile de către Fond, acestea vor fi 
furnizate de îndată. Dacă informațiile nu sunt direct accesibile, Fondul va informa 
solicitantul, în termen de 14 zile de la depunerea solicitării, despre acest fapt și va începe 
o investigație ale cărei rezultate vor fi comunicate de îndată ce vor fi obținute. 
    (3) Informațiile vor fi transmise prin fax, e-mail sau telefon, respectiv prin poștă, în limba 
română, engleză, franceză sau germană. 
    ART. 19 
    (1) Fondul va întocmi și va actualiza permanent, pentru fiecare stat din Spațiul 
Economic European și, în baza acordurilor bilaterale, și pentru alte state, lista 
reprezentanțelor de despăgubiri ale asigurătorilor care au dreptul să practice asigurarea 
R.C.A. pe teritoriul României. 
    (2) Listele vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului, pentru a putea fi consultate 
și tipărite de persoanele interesate. 
    (3) Fiecare asigurător este obligat să comunice Fondului, în termen de maximum 5 zile 
de la data numirii reprezentantului de despăgubiri pe teritoriul unui stat dintre cele 
precizate la alin. (1), numele și adresa acestuia. 


